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voorwoord
wat herinnert u zich van de Kust in 2008? vergeet u nooit meer de bouw van 

de eerste windmolens op zee? of dacht u aan de levendige discussies over de 

kustbaan? of aan de financiële crisis die de prijzen van de appartementen fors 

deed dalen?

deze publicatie ‘de Kust in 2008’ geeft een overzicht van de belangrijkste 

 gebeurtenissen voor de Kust in 2008. het is een uitgave van het Coördinatiepunt 

duurzaam Kustbeheer, dat de ambitie heeft om met deze publicatie de actualiteit 

aan de Kust jaarlijks in de schijnwerpers te plaatsen.  

voor het samenstellen ervan werd beroep gedaan op een journalist, die vanuit 

 eigen perspectief de thema’s identificeerde en de kernboodschappen samen-

balde in deze publicatie. hiertoe werden zowel dagbladen als  publicaties van 

de overheid en het maatschappelijk middenveld  geraadpleegd. alle thema’s 

en kernboodschappen werden voorgelegd  aan het dagelijks Bestuur van het 

 Coördinatiepunt. de nadruk werd gelegd op thema’s met een inhoudelijke meer-

waarde specifiek voor 2008 en het belang voor de Kust. 

de publicatie wordt voorgesteld op “het kustforum”. een forum waar alle betrok-

kenen en actoren aan de Kust in dialoog kunnen treden met overheidsdiensten, 

met politici en met elkaar om hun prioriteiten en bekommernissen voor de Kust 

aan te kaarten. 

met de organisatie van het kustforum wil het Coördinatiepunt duurzaam kustbeheer 

 -  de informatiedoorstroming  van en naar het maatschappelijk middenveld 

(de kustactoren) bevorderen; 

 -  de kans bieden aan alle kustactoren om op het kustforum nieuwe thema’s 

inzake duurzaam kustbeheer naar voor te schuiven;

 -  openheid vergroten voor het bespreken van kustthema’s.

ik hoop dat het kustforum zal uitgroeien tot een klankbord voor het maatschap-

pelijk middenveld en een belangrijke netwerking activiteit voor de Kust. 

namens het Bestuurlijk overleg duurzaam Kustbeheer

Geert Anthierens, voorzitter
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0 1 0 0 1 1duurzame energie zorgt voor spektakel

de stad oostende heeft eind april 2008 een extra toeristische attractie en wat voor 

één. het transport van de eerste van de 6 betonnen sokkels, die de  windturbines 

ondersteunen, werd 30 km in zee naar de thortonbank getransporteerd. dit  

heugelijke gebeuren lokt in april 2008 een massa kijklustigen en  gaat  gepaard 

met een indrukwekkend klank- en lichtspektakel. het verschepen van het  

44 meter hoge en 2.800 ton zware gevaarte luidt meteen de start in van een 

prestigieus project voor duurzame energie dat in totaal zo’n 850 miljoen euro 

zal kosten.  

 

de demonstratiefase verloopt niet zonder slag of stoot. Zo wordt er tijdens de 

werken een zeekabel geraakt waardoor die moet gekapt worden. het plaatsen van 

de eerste zes windturbines op zee is een technisch huzarenstuk en de weersom-

standigheden maken het er niet gemakkelijker op. het ruwe weer op de noordzee 

veroorzaakt het losslagen van een werkplatform, met gelukkig enkel herstelbare 

materiële schade tot gevolg. dankzij dit demonstratieproject doen vele Belgische 

bedrijven nieuwe kennis en ervaring op die nuttig zal zijn voor het inspelen op 

de enorme uitdagingen die op europees niveau worden aangegaan in de offshore 

windenergiesector. 

 

het bedrijf C-Power wil tegen 2012 zestig windturbines in zee hebben, die ruim 

zeshonderdduizend gezinnen van groene stroom zal voorzien, maar de  financiële 

crisis kan een impact hebben op de verdere planning en uitvoering van de  volgende 

fases. het project van C-Power rond duurzame energie krijgt navolging.

 

Het bedrijf C-Power wil tegen 2013 zestig 
windturbines in zee hebben.

Het verschepen van het 44 meter hoog en 
2.800 ton zwaar gevaarte luidt meteen de 
start in van een prestigieus project voor 
duurzame energie dat in totaal zo’n 850 
miljoen euro zal kosten.

De 6 betonnen sokkels, die de windtur-
bines ondersteunen werden 30 km in zee 
naar de Thortonbank getransporteerd. 

Naast het C-power project worden er 
op de Noordzee ook nog twee andere 
windturbineparken gepland.
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daarnaast worden er op de noordzee ook nog twee andere windturbineparken 

gepland. de nv eldepasco dient op 12 december 2008 een aanvraag in om voor 

de bouw en de exploitatie van een windturbinepark met maximum 72 turbines 

ter hoogte van de zandbank Bank zonder naam op een afstand van 38 km van 

de kust. de nederlandse projectontwikkelaar evelop, een divisie van duurzaam 

energiebedrijf econcern, heeft voor haar offshore windpark Belwind een aanslui-

tingscontract met de Belgische netbeheerder elia ondertekend. Met deze evolu-

ties zijn de bouw van de volgende windmolenparken in de Belgische noordzee 

weer een stap dichter bij. daarnaast zijn er nog verschillende plannen voorgesteld 

voor windmolenparken aan land bijvoorbeeld in de haven van Zeebrugge en in 

nieuwpoort.
© C-power © DIRK NEYTS
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de twee grootste havens aan de Kust, die van Zeebrugge en van oostende kunnen 

in 2008 ondanks een terugval in de laatste maanden van het jaar, goede cijfers 

voorleggen maar ook hier laat de economische en financiële crisis zich voelen.

de haven van Zeebrugge sluit af met een even goed resultaat als het recordjaar 

2007. de groei van de haven is na jaren stijgende cijfers echter stilgevallen. in 

totaal worden er 42 miljoen ton goederen verhandeld. de crisis zorgt echter voor 

enkele opmerkelijke cijfers: er wordt zeven procent minder auto’s verhandeld, 

daar waar dat marktsegment in 2007 nog een stijging van vijftien procent kende. 

het containervervoer blijft echter fors stijgen met een groei van acht procent. 

in Zeebrugge kunnen de grootste containerschepen ter wereld aanmeren en net 

die megavaartuigen worden steeds vaker ingezet. het havenbestuur stelt boven-

dien tevreden vast dat de bedrijven blijven investeren in de groei van de haven. 

 Bandenproducent Bridgestone wil zijn distributiecentrum fors uitbreiden, Psa 

bouwt verder aan de nieuwe containerterminal en het albert ii containerdok, 

geschikt voor de diepste schepen, wordt verder afgewerkt.

dat laatste stemt niet iedereen tevreden. de actiegroep ‘t groot gedelf  organiseert 

op 27 april een groot feest langs het schipdonkkanaal. de verbreding van dat 

 kanaal voor de ontsluiting van de Zeebrugse zeehaven via de binnenvaart stuit op 

heel wat verzet. velen vrezen immers dat die ingreep onder meer het pittoreske 

polderlandschap voorgoed zal verwoesten. de gouverneurs van west- en oost-

vlaanderen consulteren alle betrokken partijen en leveren in december bij de 

bevoegde minister hilde Crevits een gebiedsvisie over de verbreding af. in het 

bundel staan alle eisen en opmerkingen over het project. 

de haalbaarheidsstudie seine schelde-west die in juni wordt voorgesteld, 

 vermeldt dat een verbreding wel rendabel is bij een realistische groei van de 

haven.

Minder discussie in oostende. daar worden weliswaar minder passagiers en au-

to’s vervoerd, maar de balans van het vrachtverkeer laat een gunstig resultaat 

zien. de rorovracht stijgt met 4,6 procent tot 6,7 miljoen ton. 

de traditionele ladingen - zand, grint, bulkgoederen en hout - stijgen met 12,5 

procent tot 1,7 miljoen ton. het algemeen totaal komt op 8,5 miljoen ton tegen-

over 8 miljoen in 2007. 

De haven van Zeebrugge sluit af met een 
even goed resultaat als het recordjaar 
2007.

In de haven van Oostende stijgt de 
rorovracht met 4,6%.

Op een debat met havenvoorzitter Joachim Coens steekt de burgemeester 
van Knokke-Heist, graaf Leopold Lippens, zijn ongenoegen over wat hij ‘de  
expansiedrang van de haven’ noemt, niet onder stoelen of banken. Hij stelt dat een  
verbreding van het Schipdonkkanaal een onaanvaardbare visuele hinder zal  
veroorzaken en wijst erop dat er 220.000 mensen langs het kanaal wonen die  
allemaal ongelukkig zijn met de plannen. De havenvoorzitter repliceert met te  
wijzen op de tewerkstelling.

© DIRK NEYTS

© DIRK NEYTS
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de Havens in Cijfers

de haven van zeebrugge sluit 2008 af met een totale goederenoverslag van  

42 miljoen ton (op  basis van schattingen op 22/12/2008). dit houdt een 

status quo in tegenover het jaar 2007. oostende klokt af op 8,4 miljoen. 

in zeebrugge stijgt de totale containertrafiek met 4% tot 21,1 miljoen 

ton. de zeebrugse roll on-roll off trafiek realiseerde een volume van  

11,8 miljoen ton, terwijl in oostende de teller op  6,7 miljoen ton staat. 

in het derde kwartaal van 2008 namen de maritieme trafieken in de 

vlaamse havens toe in vergelijking met het derde kwartaal van 2007: 

+1,6% voor zeebrugge en +0,9% voor oostende. de overslag nam in 

die periode sterk toe in de haven van oostende (+14,6%). in de  haven 

van zeebrugge daarentegen werden in het derde kwartaal van 2008  

1,8% minder goederen overgeslagen dan in dezelfde periode in 2007.  

 

De verbreding van het Schipdonkkannaal 
voor de ontsluiting van de Zeebrugse 
zeehaven via de binnenvaart stuit op heel 
wat verzet.

De Zeebrugse haven ontving 650.442 
passagiers en Oostende stapten 229.833 
personen van of aan boord.

© DIRK NEYTS
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1 6 1 7tussenstation naar het beloofde land

vele gelukzoekers en mensensmokkelaars kiezen dit jaar nog meer voor oostende 

en Zeebrugge als vluchtroute naar het beloofde land, in dit geval groot-Brittannië. 

de oostendse politie laat zich niet onbetuigd. in oostende worden tussen 13 juni 

en 12 augustus zeven zoekacties gehouden, waarbij 187 illegalen gevat worden. 

de reden voor de spectaculaire stijging van de stroom illegalen in de stad aan 

Zee moet vooral gezocht worden in de strengere aanpak van deze problematiek in 

onder meer buurlanden Frankrijk en nederland. ook het feit dat de spoorwegen, 

de haven, het Maria hendrikapark en het stadscentrum op loopafstand van elkaar 

liggen, speelt een grote rol in de voorkeur van de illegalen voor oostende.

de politie moet evenwel in meer dan 90% van de gevallen vaststellen dat de 

vreemdelingen, nadat ze een bevelschrift hebben gekregen om het grondgebied 

te verlaten, mogen beschikken. dat leidt ertoe dat dezelfde mensen verschillende 

keren worden opgepakt. 

extra opvangmogelijkheden moeten hieraan tegemoet komen, klinkt het bij het 

Centrum algemeen welzijnswerk en jeugdzorg Middenkust (Caw&jZ Midden-

kust), dat steeds meer vluchtelingen over de vloer krijgt op zoek naar humanitaire 

hulp. het centrum schiet handen en middelen tekort. 

het Caw roept het rode Kruis en artsen Zonder grenzen op om in een tijdelijke 

centrale opvangplaats sanitaire mogelijkheden en voedselbedeling te voorzien, 

maar een dergelijk ‘tentenkamp’ kan op niet veel steun rekenen. het stadsbe-

stuur is geen voorstander van het voorstel omdat dit nog meer mensen zonder 

papieren zou aantrekken. 

“dezelfde 
mensen worden 
versCHillende 
keren opgepakT. 
exTra opvang-
mogelijkHeden 
moeTen Hieraan 
TegemoeT 
komen” 

Centrum Algemeen Welzijnswerk 

en Jeugdzorg MiddenKust

© Peter Maenhoudt

Het CAW roept op om een tijde-
lijke  centrale opvangplaats, sanitaire 
 mogelijkheden en voedselbedeling te 
voorzien.

© Peter Maenhoudt



1 8 1 9vis in de puree?

de aanslepende ‘oorlog’ tussen de twee grootste visveilingen aan de Kust kent 

in november opnieuw een hoogtepunt wanneer de Zeebrugse visveiling naar de 

handelsrechtbank stapt met een vordering om een verbod op het uitkeren van 

stadssteun aan de oostendse vismijn af te dwingen. Bij de europese  Commissie 

loopt daaromtrent een onderzoek. in oostende noemt men de gerechtelijke 

 stappen ‘het zoveelste bewijs dat men in Zeebrugge alle middelen wil aanwen-

den om de oostendse visveiling op te doeken’. oostende start controversiële 

 fusieonderhandelingen met het nederlandse urk.

de europese Commissie lanceert na de zomer een nieuw offensief om de vissers-

vloot in europa verder af te bouwen. die maatregel moet volgens de commissie de 

duurzaamheid van de visserij versterken, maar zorgt opnieuw voor onrust binnen 

de sector. het europees visserijbeleid ligt al lang onder vuur. vissers stellen dat 

de europese vangstquota’s hen niet toestaan om voldoende geld te verdienen, ter-

wijl de milieulobby stelt dat het quotabeleid de visbestanden heeft vernietigd. de 

Commissie beschuldigt de lidstaten er dan weer van dat ze oogluikend toestaan 

dat de vangstquota overschreden worden.  

toch is het niet allemaal kommer en kwel. het jaareinde brengt wat beter nieuws. 

de bezorgdheid om de sector vanuit verschillende overheden is groot. de euro-

pese Commissie werkt aan diverse maatregelen, zoals omschakeling naar meer 

energiezuinige boten om de sector om te vormen met oog voor visserij in de 

toekomst. in 2009 mogen de Belgische vissers meer kabeljauw, tong en schol 

vangen in de noordzee. in combinatie met een meer acceptabel niveau van de 

brandstofprijzen lijkt er eindelijk een gunstige kentering te komen. niettemin is 

de visserijsector zich ervan bewust dat ze een kwetsbare sector blijft. de stook-

olieprijzen evolueren mee met de wereldeconomie en kunnen derhalve ook weer 

stijgen. 

de visserijsector heeft een bewogen jaar achter de rug. de torenhoge kosten 

waarin vooral in het eerste deel van het jaar de brandstofprijs een loodzware 

factor is,  worden niet gecompenseerd door de visprijzen op de veilingen. ook de 

door de europese Commissie opgelegde vangstbeperkingen vinden geen genade 

in de ogen van de wanhopige vissers. de raad van bestuur van de rederscentrale 

beslist om de bekommernissen van de reders kracht bij te zetten met acties en op  

23 mei wapperen er zwarte vlaggen en spandoeken op de vissersboten. in Zee-

brugge delen de reders gratis een ton verse vis uit. 

de gemoederen raken bijwijlen erg verhit. woedende Franse vissers vallen in 

 oktober op volle zee de Belgische vissersboot thalassa van kapitein jan ackx 

aan. de Franse marine moet het zwaar beschadigd vaartuig ontzetten. het  vissen 

door buitenlanders op sint-jakobsschelpen, een typisch Frans visserijproduct, 

zet  immers kwaad bloed bij de Franse vissers die het voordien ook al op hun 

heupen hadden gekregen toen schotse en ierse vissers voor de Franse Kust  waren 

 opgedaagd om op dezelfde schelpdieren te vissen. de verschijning van de thalas-

sa was de druppel die de emmer deed overlopen. het incident illustreert treffend 

de frustratie en de woede die zich van veel vissers meester maakt. 

Als protest tegen de huidige verkoop-
prijzen, delen de reders gratis duizend 
kilo verse vis uit. 

De aanvoercijfers in de Oostendse en 
Zeebrugse vismijn zijn in 2008 verre van 
gunstig.

Slechts in Nieuwpoort, de kleinste veiling 
aan de Kust, kan men bogen op een beter 
resultaat dan vorig jaar.

Woedende Franse vissers vallen in 
 oktober op volle zee de Belgische vissers-
boot Thalassa van kapitein Jan Ackx aan.

© WESTTOER© SCHEEPVAART WEST

© WESTTOER© REDERSCENTRALE



2 12 0 natuur en visserij: samen in zee

de crisis in de visserijsector voedt ook in 2008 de discussie rond alternatieve, 

duurzame visserijmethodes, het invoeren van strengere visbeperkingen en de ver-

dere afbouw van de vloot. de wereldvermaarde Canadese visserijbioloog daniel 

Pauly, die voor zijn werk een eredoctoraat van de Katholieke universiteit leuven 

krijgt, windt er in februari geen doekjes om: ‘er is geen weg terug. als er geen 

drastische veranderingen komen, zal er in de nabije toekomst geen vis meer te 

vangen zijn.’ hij gelooft niet in het bestaan van een duurzame vorm van visserij 

met sleepnetten, noch in het kweken van vis. de enige echt werkzame oplossing 

is volgens Pauly een terugkeer naar kleinschalige visserij met heel selectieve 

vismethodes. het afschaffen van de visserijsubsidies zou de snelste, en meest 

voor de hand liggende manier zijn om dat doel te bereiken, stelt hij, want het 

zou de sector verplichten om op echt duurzame wijze in een nieuw soort visserij 

te investeren.

Minder radicaal is het rapport ‘visserij in de noordzee’, een gezamenlijk initiatief 

van natuurpunt, de Bond Beter leefmilieu en het world wildlife Fund (wwF) dat 

in november wordt voorgesteld. daarin staat onomwonden dat kiezen voor natuur 

én visserij perfect mogelijk is en het bevat terzake niet mis te verstane aanbeve-

lingen voor de vlaamse en federale overheid.  het rapport stelt dat sleepnetvis-

serij in het algemeen en de boomkor in het bijzonder niet alleen kostenintensief 

is, maar ook uitermate nefast voor het mariene milieu. 

de visserij seCTor in Cijfers

de aanvoercijfers in de oostendse en zeebrugse vismijn zijn in 2008 

 verre van gunstig en vertonen een gevoelige daling ten opzichte van 

het jaar ervoor. de zeebrugse visveiling realiseert in 2008 circa  

14,5  procent minder omzet dan in 2007. de omzet daalt in absolute 

 cijfers van 48 miljoen euro naar 41 miljoen euro. in oostende noteert men 

een besomming van 31 miljoen euro of liefst 19 procent lager. slechts in 

nieuwpoort, de kleinste veiling aan de kust, kan men bogen op een beter 

resultaat dan vorig jaar. vier rederijen vragen het faillissement aan.

Het Europees visserijbeleid ligt al lang 
onder vuur.

In 2009 mogen de Belgische vissers meer 
kabeljauw, tong en schol vangen in de 
Noordzee.

“er is geen weg 
Terug. 
als er geen 
drasTisCHe 
veranderingen 
komen, zal er in 
de nabije 
ToekomsT geen 
vis meer Te 
vangen zijn.” 

Daniel Pauly, 

wereldvermaard visserijbioloog

© VLIZ

© VLIZ
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Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) test samen met enkele 
reders alternatieve visserijmethodes uit zoals het gebruik van alternatieve boom-
kortechnieken, garnaalvissen met de pulskor, longlinevisserij, hengelvisserij op 
zeebaars en staand wantvisserij op tarbot, griet en tong. 

 

© ILVO

© ILVO



2 4 2 5nieuwe toekomst voor boeiende verhalen
en oude schepen

enkele mooie realisaties tonen duidelijk aan dat de Kust met de visserij over 

een rijk cultureel erfgoed beschikt. veel erfgoed dreigt verloren te gaan, maar 

verschillende initiatieven in 2008 streven naar een verder behoud.

na ingrijpende werken die liefst vier jaar duurden, opent het nationaal 

 visserijmuseum te oostduinkerke eind juni opnieuw zijn deuren. Met levensechte 

 decors, tal van activiteiten, zeeaquariums en als baken het centraal opgestelde 

kustvisserijvaartuig od1 Martha vertelt het museum nog uitgebreider en aan-

schouwelijker dan vroeger het bewogen verhaal van de vissers. 

in het vernieuwd visserijmuseum en op verschillende andere locaties aan de Kust 

loopt in 2008 een indrukwekkende fototentoonstelling van één van ’s lands be-

kendste fotografen: stephan vanfleteren. Zijn prachtige portretten van verweerde 

zeemanskoppen illustreren duidelijk zijn fascinatie voor het harde leven van de 

visser. de expositie kan overal op een ruime belangstelling rekenen.

het heeft niet veel met visserij te maken, maar als cultureel erfgoed kan het tel-

len. in mei komt de askoy ii, de boot van zanger jacques Brel, opnieuw thuis. de 

stalen romp wordt gerestaureerd op de scheepswerf van de vzw Maritieme site 

oostende. later krijgt de askoy ii Blankenberge als thuishaven.

 

VALSE START VOOR MOSSELEN VAN EIgEN BODEM

Na jaren proeflopen is het deze zomer eindelijk zover: de mosselen die gekweekt 
zijn voor de Kust van Nieuwpoort via het principe van de hangcultuur, kunnen 
 gecommercialiseerd worden. Het bedrijf Reynaert-Versluys is met de Belgica 
 Mossel de Stichting Duurzaam Visserijonderzoek (SDVO) met zijn Flanders Queen 
Mussel voor. Het veilt op 25 juli de eerste ton mosselen in de Oostendse vismijn. 
Maar dat loopt anders dan verwacht. 

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) laat begin 
augustus de nog niet verkochte mosselen uit de rekken halen omdat er toxines in 
het vlees waren aangetroffen. Twee weken later wijzen nieuwe onderzoeken uit dat 
de mosselen wél goed voor consumptie waren. 

De Stichting Duurzaam Visserijonderzoek veilt zijn eerste oogst op 11 september 
op de Nieuwpoortse visveiling. De controverse en de wederzijdse verwijten  tussen 
beide mosselproducenten blijven inmiddels aanhouden en zetten een domper op 
het feit dat de productie en commercialisering van mosselen voor een eerste 
 gunstige kentering in de visserijcrisis kan zorgen. 

Het Nieuwpoortse stadsbestuur geeft toelating aan de SDVO om de vismijn in te 
richten voor de verwerking van de mosselen en stelt dat de aanvoer ervan zeer 
belangrijk is voor het behouden van de kleinste vismijn aan de Kust.

Het is eindelijk zover: de mosselen die 
gekweekt zijn voor de Kust van Nieuw-
poort via het principe van de hangcultuur, 
kunnen gecommercialiseerd worden.

Het Nieuwpoortse stadsbestuur geeft 
toelating aan de SDVO om de vismijn in 
te richten voor de verwerking van de 
mosselen.

De stalen romp van de Askoy II, de boot 
van zanger Jacques Brel, wordt geres-
taureerd op de scheepswerf van de vzw 
Maritieme Site Oostende.

Het Nationaal Visserijmuseum te 
Oostduinkerke opent eind juni opnieuw 
zijn deuren.

© VZW SAVE ASKOY II© VLIZ
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2 8 2 9Provincie neemt Koninklijke baan 
onder de loep

Maar ook na het debat blijft de onvrede over bepaalde deelaspecten bestaan. 

Zo verwijt het gemeentebestuur van Bredene in zijn informatieblad van septem-

ber dat de studie vooral opgemaakt is vanuit ecologische hoek. onder meer het 

voorstel om tussen Bredene en de haan de n34 te beperken tot twee keer één 

rijstrook kan voor de gemeente niet door de beugel. Bredene vraagt verder onder-

zoek over de effecten van het verduiningsconcept. 

uit dit alles blijkt duidelijk dat zal moeten gezocht worden naar een evenwicht 

tussen mobiliteit, natuur en veiligheid waarbij eveneens het belang van een vlot 

woon-werk verkeer voor de vaste kustbewoners niet uit het oog mag verloren 

 worden. de vaste kustbewoners worden alvast ook een belangrijke doelgroep voor 

de kusttram.

langs die Koninklijke Baan blijft de kusttram met ruim twaalf miljoen reizigers 

ook in 2008 een van de populairste vervoermiddelen. dertien hermelijntramstel-

len verhuisden tijdelijk uit gent en antwerpen naar de Kust en zorgden er voor 

extra capaciteit. tijdens de zomermaanden maken 3,5 miljoen mensen gebruik 

van de kusttram en dat is geen stijging met het jaar ervoor. de verkoop van plus-

kaarten, die een attractie of een evenement combineren met een tramrit, daalt 

met 25 procent. dat is voornamelijk te wijten aan het minder goede weer en de 

dalende koopkracht, aldus de lijn. in december bereikt de vlaamse regering een 

akkoord om de kusttram door te trekken van Koksijde naar veurne. nadat een 

definitief tracé bepaald is, zouden de werken in 2015 starten. de eerste kusttram 

zou dan drie jaar later naar veurne kunnen rijden. 

 

in maart zorgt een nog onafgewerkte studie die het provinciebestuur laat maken 

over een nieuwe visie op de n34 - de Koninklijke Baan, of de ‘kustbaan’ tussen 

Knokke-heist en de Panne - voor fronsende wenkbrauwen bij nogal wat kustbur-

gemeesters. vooral de optie om op bepaalde stukken van het wegprofiel deels te 

laten verzanden stuit op heel wat verzet. 

in Bredene organiseert de sP.a op 17 maart zelfs een protestactie. de ongerust-

heid komt in april ook in de provincieraad aan bod. Begin september organiseert 

het provinciebestuur een beloofd colloquium over de bewuste studie. daar komen 

de verschillende aspecten van de problematiek aan bod: doorstroming van het 

verkeer, leefbaarheid, veiligheid en toegankelijkheid van de badplaatsen. het is 

duidelijk dat een uniforme oplossing voor alle problemen die zich stellen, niet 

bestaat. volgens de studie zou de Koninklijke Baan hier en daar weer een gewone 

weg kunnen worden met voorrang voor plaatselijk verkeer. op andere trajecten 

- vooral aan de oostkust - zou de kustbaan een snelle verbindingsweg met vier 

rijstroken kunnen blijven. 

de discussie rond het onder het zand laten verdwijnen van bepaalde gedeel-

ten van de baan, blijft ook op het debat aanhouden. de opmakers van het plan  

stellen dat de lange slierten wagens die aan weerszijden van de Koninklijke Baan  

geparkeerd staan, een groot probleem vormen voor de veiligheid en dat kan opge-

lost worden door parkeerhavens te voorzien met bruggen, tunnels en oversteken. 

Langs die Koninklijke Baan blijft de kust-
tram met ruim twaalf miljoen reizigers 
ook in 2008 een van de populairste 
vervoermiddelen. 

De studie stelt dat de lange slierten 
wagens die aan weerszijden
van de Koninklijke Baan geparkeerd
staan, een groot probleem vormen voor
de veiligheid. Dit kan opgelost worden
door parkeerhavens te voorzien met
bruggen, tunnels en oversteken.

© PWVL, DIENST MOBILITEIT

In maart zorgt een studie van het provin-
ciebestuur voor fronsende wenkbrauwen 
bij de kustburgemeesters.

© PWVL, DIENST MOBILITEIT © STUDIEBUREAU VECTRUM

Begin september organiseert het 
provinciebestuur een colloquium over de 
Koninklijke baan. Daar komen de verschil-
lende aspecten van de problematiek 
aan bod: doorstroming van het verkeer, 
leefbaarheid, veiligheid en toegankelijk-
heid van de badplaatsen.
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3 13 0 wonen aan de Kust: niet voor iedereen

de crisis laat zich in 2008 eveneens in de vastgoedsector voelen en zeker aan de 

Kust. de prijzen voor appartementen dalen in de laatste twee maanden van het 

jaar met ruim twintig procent. woningen staan veel langer te koop en er is  amper 

nog vraag naar de dure bouwgrond. veel verkopen worden geannuleerd. voor 

 rijwoningen en grotere alleenstaande woningen blijft de markt nog enigszins op 

peil, maar de sector laat weten dat vooral in het segment van de appartementen 

de zwaarste klappen vallen. een pak appartementen staat leeg, vooral de duurdere 

exemplaren. de hele markt moet daardoor aanzienlijke prijsdalingen  incasseren. 

Bovendien wordt het veel moeilijker om bij de banken hypothecaire leningen af te 

sluiten. veel kandidaat-bouwers of kopers verlagen ook hun  budget.

uit een studie van het wes die in augustus verschijnt blijkt dan weer dat de ruim 

82.700 tweede verblijven aan de Kust liefst 27 miljoen overnachtingen vertegen-

woordigen. vooral senioren kopen een stulpje aan zee en een groot aantal gaat er 

na de pensionering wonen. dat zorgt niet alleen voor een verdere vergrijzing, maar 

het houdt - niettegenstaande de economische recessie - de prijzen relatief hoog 

voor jonge gezinnen die zich blijvend aan de Kust willen vestigen. 

veel plaats voor nieuwbouw is er trouwens niet meer. daardoor focussen de bouw-

promotoren zich meer en meer op het hinterland. in juni dienen enkele parlemen-

tairen een resolutie in om het uitzicht van de polderdorpen te beschermen tegen 

wat zij de aanhoudende bouwwoede aan de Kust noemen. het vlaams parlement 

keurt die - niet bindende - resolutie unaniem goed. de bal ligt echter in het 

kamp van de betrokken gemeenten zelf, die verordeningen kunnen opmaken en 

maatregelen nemen.

in Blankenberge werkt men aan een verordening die de hoogbouw in de deelge-

meente uitkerke moet beperken, teneinde te vermijden dat eengezinswoningen 

gesloopt worden.

 

De crisis laat zich in 2008 eveneens in 
de vastgoedsector voelen en zeker aan 
de Kust.
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3 2 3 3een steeds groeiende badplaats

nieuwpoort onderging de voorbije jaren een echte metamorfose en die vaststel-

ling zet zich voort in 2008. de vernieuwde Kaai is tegen de zomermaanden open 

voor het verkeer en ook in en rond de grootste jachthaven aan de Kust gebeurt 

heel wat. in oktober wordt de eerste steen gelegd van een groots en luxueus vast-

goedproject langs de havengeul nabij de oude jachthaven. 

de stad, in samenwerking met  westtoer en de vlaamse overheid, werkt volop 

aan het ambitieus sea-Port project, een masterplan dat uit verschillende delen 

bestaat. Zo starten de werken voor de aanleg van een maritiem park, eveneens 

nabij de havengeul. 

in het stadscentrum komen tal van nieuwbouwprojecten. het stadsbestuur legt 

wel voorwaarden op waaraan gevels en gebouwen moeten voldoen.

 

In Leffinge wordt in januari onder luid protest van actievoerders en buurtbewoners 
het gekend volkscafé ’t Schippershuis afgebroken om plaats te maken voor appar-
tementen. De initiatiefnemers stellen de werkwijze van de projectontwikkelaars 
aan de kaak. Die kopen rijen huisjes op, laten alles verkrotten en poten er dan een 
appartementsblok op neer. Daardoor gaat de eenheid van het dorp verloren en 
verandert die in een vakantiedorp, luidt het. 

Nieuwpoort onderging de voorbije jaren 
een echte metamorfose.

In Nieuwpoort is de vernieuwde Kaai  
tegen de zomermaanden open en ook in 
en rond de grootste jachthaven aan de 
kust gebeurt heel wat. 
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3 4 3 5Zand en Zwin hoog op de agenda in 
Knokke-heist

voor de begrazing van de door struikgewas overwoekerde duinen experimenteert 

agentschap voor natuur en Bos met shetland pony’s en voor het eerst ook met 

duinengeitjes. de geitjes werden in augustus vrijgelaten door vlaams minister van 

leefmilieu Crevits. verder worden oude betonpaden opengebroken en worden ook 

nieuwe wandel-, fiets- en ruiterpaden aangelegd.

heist krijgt binnen onafzienbare tijd misschien een strand dat bij laagtij een paar 

kilometer breed is, maar niet iedereen is hier onverdeeld gelukkig mee. 

Momenteel wordt een groeiende zandbank vlak voor de Kust door een ondiepe 

geul van het strand gescheiden. omdat de stroming in die geul gevaarlijk kan 

zijn voor de talrijke zwemmers en watersporters worden diverse oplossingen 

 voorgesteld.

in opdracht van het agentschap voor Maritieme dienstverlening en Kust (MdK) 

bestudeert het waterbouwkundig laboratorium de verschillende opties. 

hierbij wordt niet alleen de technische, maar ook de financiële haalbaarheid 

bekeken.

uniZo heist-duinbergen geeft duidelijk de voorkeur aan het wegbaggeren. de 

organisatie stelt dat er anders zeer nadelige gevolgen zullen zijn voor het plaatse-

lijk toerisme. Baders en watersporters zullen geen drie kilometer wandelen voor 

ze aan zee komen, luidt het. voorstanders van een opvulling van de geul argu-

menteren dan weer dat het verhogen van de zandbank en een breder strand heel 

wat positieve effecten kan hebben, met name als een grotere beveiliging tegen 

de stijging van de zeewaterspiegel en overstromingen en voor de ontwikkeling van 

nieuwe recreatievormen.

stranden zijn een dynamisch gegeven. Ze groeien aan of verliezen zand door 

erosie en dat kan de nodige problemen veroorzaken. over de aanpak ervan is men 

het niet altijd eens. 

in Knokke-heist verhit de uitbreiding van het natuurgebied het Zwin ook in 2008 

de gemoederen. de discussie focust zich voornamelijk rond het inleveren van 

landbouwgrond. landbouwers uit de regio voeren regelmatig actie en hangen in 

april zwarte vlaggen uit. Ze voelen zich in hun voortbestaan bedreigd door plan-

nen van de vlaamse en nederlandse overheden - naar aanleiding van de schelde-

verdragen - voor een ontpoldering van de  willem-leopoldpolder om zo de slikken 

en schorren uit te breiden en het  verder verzanden van het gebied te vertragen. 

ook het Zwin zelf ondervindt enkele veranderingen: de begrazing door runderen

om vergrassing tegen te gaan, wordt verder gezet. de werken die in het  aanpalende 

vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen en -polders’ de natuur moeten

herstellen, zijn volop bezig. Plaatselijk wordt overwoekerend struikgewas 

 weggekapt en worden tal van poelen als voortplantingsplaatsen voor amfibieën 

uitgegraven. het gaat om de herinrichting van een gebied van 220 hectare gele-

gen tussen de villawijk van het Zoute en het gewestelijk natuurdomein het Zwin.

 

in het kader van het europese liFe project Zeno in de Zwinduinen organiseert 

het agentschap natuur en Bos een infoavond over de stand van zaken. ruim drie-

honderd inwoners van de badstad woonden de infoavond bij in CC scharpoord. 

In Knokke-Heist verhit de uitbreiding van 
het natuurgebied het Zwin ook in 2008 de 
gemoederen.

In augustus worden in de Zwinduinen 
duingeiten geïntroduceerd. Minister 
Crevits mag de geitjes vrijlaten. 

Ruim driehonderd inwoners van de 
badstad woonden de infoavond over het 
Natuurproject Zeno in de zwinduinen bij.

In het zwin worden oude betonpaden 
opengebroken en nieuwe wandel-, fiets- 
en ruiterpaden aangelegd.
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ook de surfclub vvw heist luidt de alarmbel. de club moet naar aanleiding van 

de bepalingen, vermeld in het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor strand 

en dijk, verhuizen naar een nieuwe locatie ter hoogte van het zwembad de raan. 

de aangroei van de zandbank, die nu ook zichtbaar is bij laag tij, zorgt echter 

voor grote ongerustheid met betrekking tot de veiligheid. de club vreest dat de 

 problemen zelfs op de nieuwe locatie zullen bestaan. de uitloper van de zand-

plaat reikt nu al tot tegen de geplande nieuwe locatie en bij laag water hebben 

surfers en zeilers niet meer dan een halve meter water onder de kiel. veel te 

weinig, luidt het bij vvw heist. 

in Blankenberge wordt gepleit om het westerstaketsel te vervangen door een 

vaste strekdam. het verzanden van de havengeul blijft er een pijnpunt. er moet 

regelmatig gebaggerd worden om te voorkomen dat zeilschepen en motorjachten 

vastlopen bij het in- en uitvaren. het stadsbestuur vraagt aan de vlaamse over-

heid een structurele oplossing. het verlagen van het strand ten westen van het 

staketsel moet al deels verhelpen aan de verzanding.

“bij laag waTer 
Hebben surfers 
en zeilers nieT 
meer dan een 
Halve meTer 
waTer onder 
de kiel. veel Te 
weinig!”

VVW Heist

In Blankenberge wordt gepleit om het 
Westerstaketsel te vervangen.

De aangroei van de zandbank zorgt 
echter voor grote ongerustheid met 
betrekking tot de veiligheid.
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3 93 8 de zeespiegel stijgt, het zeeleven verandert

de cijfers liegen er niet om: de zeespiegel zal in de toekomst blijven stijgen. we-

tenschappers schatten tussen 60 en 80 centimeter tegen 2100.  gecombineerd 

met veel heviger stormen dan we nu gewoon zijn, verhoogt het risico op over-

stromingen. wijzigingen in het klimaat zullen ook voor de Kuststreek heel wat 

nadelige gevolgen hebben. 

het agentschap voor Maritieme dienstverlening en Kust (MdK) berekent dat 

één derde van de Kustlijn al op korte termijn moet worden aangepast om aan 

 superstormen in combinatie met de stijging van de zeespiegel het hoofd te 

 bieden. de zandopspuitingen op verschillende stranden en de aanleg van nood-

stranden zoals in oostende vormen hiertegen de eerste maatregelen. MdK werkt 

daarnaast verder aan een masterplan. in dat zogenaamde geïntegreerd kustvei-

ligheidsplan spelen de 460 ha zeewerende duinen een belangrijke rol. daarvoor 

moeten  duinen en stranden maximaal versterkt worden. 

op een, in het kader van de rijn-schelde delta samenwerking  georganiseerde, 

‘Zandconferentie’ in oktober vlaams minister hilde Crevits pleit ervoor om  gebruik 

te maken van de Zeeweringsmaatregelen, die nodig zijn voor de bescherming 

 tegen zeespiegelstijging, om nieuwe natuur te ontwikkelen.

Zo wordt ook op andere plaatsen aan de kust nieuwe natuur gecreeërd. het 

vlaams natuurreservaat ‘de duinen en Bossen van de Panne’ met onder meer 

het iwva-domein Cabour en het gedeelte garzebekeveld in adinkerke krijgt een 

aanzienelijke uitbreiding. daardoor wordt het gebied met z’n 640 hectare na de 

Kalmthoutse heide het tweede grootste natuurreservaat in vlaanderen.

in Bredene zorgt de opbraak van de renbaanstraat in opdracht van het agent-

schap voor natuur en Bos voor de nodige discussie. deze ingreep moet tegemoet 

komen aan de ontsnippering van het natuurgebied d’heye op de grens van Bre-

dene en de haan.

in het kader van een overeenkomst tussen de intercommunale watermaatschap-

pij iwva en het agentschap voor natuur en Bos wordt het domein ‘ter Yde’ in 

oostduinkerke verder afgewerkt en ingericht. dit omhelst onder meer het uitgra-

ven van drie grote poelen, het kappen van cultuurpopulieren en ingrepen die de 

vochtige duinenvalleien moeten herstellen.

in het natuurgebied de ijzermonding te nieuwpoort kunnen natuurliefhebbers 

voortaan nog beter van het uitzicht genieten. in juni wordt daar een nieuwe ob-

servatiehut in gebruik genomen.

Vlaams minister Hilde Crevits pleit 
ervoor om gebruik te maken van de 
Zeeweringsmaatregelen,die nodig zijn 
voor de bescherming tegen zeespiegel-
stijging, om nieuwe natuur te ontwikkelen. 
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Op verschillende plaatsen aan de Kust 
wordt er nieuw natuur gecreerd  o.a. in 
het natuurgebied D’Heye.

© ML



4 0 4 1

EEN ZELDZAME MAANVIS SPOELT AAN

In december spoelt op het strand van Lombardsijde een zeldzame maanvis aan. 
Maanvissen komen voornamelijk in de Atlantische Oceaan voor, maar verzeilen 
via de noordelijke verbinding in onze contreien. In diezelfde periode vindt men op 
de stranden van Oostende en De Panne een braam (Brama Brama), eveneens een 
oceaanvis. 

de klimaatswijziging beïnvloedt eveneens de flora en fauna in zee. ieder jaar - 

en in 2008 is dat niet anders - komen er verschillende niet-inheemse dieren en 

planten bij, de zogenaamde exoten. deze soorten worden, al dan niet bewust, 

van over heel de wereld ingevoerd, onder meer via aqua-cultuur en op de romp of 

in ballastwater van schepen. door recente klimaatsveranderingen aarden steeds 

meer (sub)tropische organismen zich in de noordzee. enkele kenden zelfs zo’n 

explosieve ontwikkeling dat ze nu dominant aanwezig zijn in onze mariene flora 

en fauna. de aziatische penseelkrab en de blaasjeskrab zijn sinds enige tijd mas-

saal aanwezig op stranden en in riviermondingen. dat is bijvoorbeeld het geval 

voor de amerikaanse zwaardscheden. die soort werd aan onze Kust voor het eerst 

aangetroffen in 1987. de schelpen spoelen nu bij miljoenen aan op de stranden.  

een ander recent voorbeeld is de japanse oester. deze soort vestigde zich hier 

pas in het begin van de jaren ‘90, maar nu leeft ze massaal op de strandhoofden 

en in onze havens.

in november wordt een grootschalige campagne gelanceerd ter bescherming van 

de atlantische steur. deze informatie- en bewustmakingscampagne maakt deel 

uit van een internationaal actieplan voor het herstel van de atlantische steur-

populatie, één van de meest bedreigde en zo goed als uitgestorven soorten in 

europa. de campagne is gericht aan alle vissers. Zonder hun medewerking is de 

steur gedoemd om te verdwijnen.

De Amerikaanse zwaardscheden spoelen 
elk jaar bij miljoenen aan op de stranden.
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In november wordt een grootschalige 
campagne gelanceerd ter bescherming 
van de Atlantische steur.
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4 34 2 Meeuwen: van lastpak tot prachtacrobaat

geluidsoverlast tijdens het broedseizoen, kapot gereten vuilniszakken in de 

 straten, storende hoeveelheden meeuwenpoep op kaai en dijk tot vrijpostig 

 gedrag toe: ook in 2008 blijven de meeuwen voor ergernis zorgen. een honderd-

tal wetenschappers, politici en verantwoordelijken van verschillende betrokken 

instanties buigen zich op 31 januari tijdens een seminarie, ingericht door het  

Coördinatiepunt duurzaam Kustbeheer, over de problematiek van de  toenemende 

overlast die de meeuwenpopulatie in verschillende badplaatsen veroorzaakt. 

het vinden van pasklare oplossingen is niet vanzelfsprekend. her en der onder-

neemt de plaatselijke overheid wel maatregelen om aan de klachten tegemoet te  

komen. 

het oostendse stadsbestuur zet onder meer roofvogels in en gebruikt geluid-

signalen om een 200-tal meeuwenkoppels uit de woonwijken in de binnenstad 

te verjagen, waar ze vooral op daken en op verlaten panden een geschikte broed-

plaats vinden. de vogels verplaatsen zich echter naar de buitenwijken. 

Meeuwen zijn een beschermde diersoort, wat ingrijpende maatregelen zoals 

vangen of doden niet toelaat, maar oostende krijgt van de vlaamse overheid 

een uitzonderingsmaatregel voor wat het schudden van de eieren betreft. een  

affichecampagne van de plaatselijke handelaars en een ludieke actie van 

een  politieke fractie moeten de toeristen erop wijzen dat het voederen van de 

 meeuwen strafbaar is, maar het is er op de oostendse kaai aan te zien dat velen 

zich hier niet aan storen. 

en de meeuwen zullen mogelijks nog op andere plaatsen dichter bij de 

 mensen komen broeden. het voornaamste broedgebied van de zilvermeeuw en 

 kleine  mantelmeeuw aan onze Kust situeert zich vandaag in de voorhaven van 

 Zeebrugge. wetenschappers schatten dat van de ongeveer vijfduizend broedende 

koppels in vlaanderen er ruim 90 % zich daar ophoudt. Binnen onafzienbare tijd 

wil het  havenbestuur het 25 hectare groot broedterrein exploiteren. daardoor zal 

praktisch de volledige vlaamse meeuwenpopulatie noodgedwongen een nieuw 

onderkomen moeten zoeken. deskundigen vermoeden dat dit zal leiden tot een 

verspreiding van de populatie en mogelijk in de eerste plaats naar de andere 

Kustgemeenten. het zou dan ook kunnen dat het aantal dakbroeders in België 

en de daarbij behorende meeuwenoverlast gevoelig zal toenemen. ook bestaat de 

mogelijkheid dat de meeuwen broedplaatsen van andere Kustbroedvogels zullen 

innemen. dat kan voor ernstige problemen zorgen in enkele beschermde broed-

plaatsen, zoals het sternenschiereiland en het vlaams natuurreservaat de ‘Baai 

van heist’.

Het voederen van meeuwen is strafbaar, 
maar het is er op de Oostendse kaai 
aan te zien, dat velen zich hier niet aan 
storen.

© RF
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Broedende meeuwen houden zich op vandaag voornamelijk op in Zeebrugge en 

in oostende, maar ook in Knokke-heist werden in 2008 de eerste gevallen op-

gemerkt. de klachten over vervuiling van het openbaar domein doen zich echter 

over de hele Kust voor. 

storende trekjes maken meeuwen van tijd tot tijd minder sympathiek, maar  

gedragen wij ons wel altijd gepast? 

op de  nieuwe website www.meeuwenindestad.be staan enkele praktische tips om 

de hinderlijke kantjes van de meeuwen enigszins te voorkomen of op zijn minst 

in te tomen. de afdeling Kust van het agentschap voor Maritieme  dienstverlening 

en Kust  (vlaamse overheid) en enkele badplaatsen zoals Knokke-heist en 

 Blankenberge proberen via het plaatselijk informatieblad eveneens de  bevolking 

te sensibiliseren. 

Meeuwen: van lastpak tot prachtige acrobaat. Ze horen nu eenmaal thuis aan 

de Kust en zullen hier ook altijd blijven. gericht en doordacht de overlast - waar 

 nodig - aanpakken is de boodschap, en daaraan kunnen zowel overheid als 

 bevolking ruim hun steentje toe bijdragen. 

 

© RF



4 6 4 7streven naar veilige en nette stranden

uit een tevredenheidsenquête, gehouden in april, blijkt dat de Kust bij de  toerist 

heel goed scoort op het vlak van lekker eten, toeristische verblijven en netheid. 

een onderzoek dat in november op de horecabeurs in Flanders expo wordt voor-

gesteld, toont aan dat de meeste gezinnen met kinderen die met vakantie gaan 

aan de Kust, best tevreden zijn over de kindvriendelijkheid. er kan volgens dat-

zelfde onderzoek nog wel gewerkt worden aan bepaalde aandachtspunten  zoals 

gezondere kindermenu’s, meer speeltuinen en -tuigen op en rond het strand 

en kinderanimatie in de hotels. Kritische opmerkingen komen onder meer van 

 professor emeritus willy Faché die een vergelijking maakt met het buitenland en 

vindt dat de Kust op het vlak van kindvriendelijkheid nog veel kan leren. vlaams 

minister-president Kris Peeters stelt dat er terzake nood is aan een masterplan 

dat door de verschillende overheden en de privé sector samen uitgewerkt moet 

worden. 

tijdens de voorstelling van hun krachtlijnen voor het kusttoerisme in november 

laat uniZo west-vlaanderen eveneens een kritische noot horen voor wat de net-

heid en de aanwezige faciliteiten in de verschillende kustgemeenten betreft. de 

ondernemersvereniging noemt een aantal belangrijke voorwaarden om het kust-

toerisme nog sterker te bevorderen: nette en afdoende sanitaire voorzieningen, 

inclusief douches op de stranden, een betere ophaling van huisvuil en afval, 

vlotte parkeermogelijkheden en meer aandacht voor het proper houden van de 

stranden. volgens de ondernemers ontbreken die voorzieningen nog te dikwijls en 

kunnen de inspanningen op het vlak van netheid opgevoerd worden. 

Professor roger Blanpain, gekend voor zijn kruistocht tegen de sigaret, komt 

in juni op de proppen met een geruchtmakend voorstel. hij ijvert voor rookvrije 

 zones op de stranden. in & uit oostende introduceert in augustus strand-asbak-

ken, plastiek doosjes waarin rokers hun as en peuken verzamelen. 

het kleinood is te koop voor één euro.

in de aanloop naar het zomerseizoen domineren twee dramatische ongevallen de 

Kustactualiteit. in beide gevallen verliest een jongen het leven. de negenjarige 

jonas verdrinkt op 25 mei toen hij voor het strand van oostende in zee aan het 

spelen is. een voorbijganger haalt het ongelukkig jongetje nog uit het water, maar 

er kan geen hulp meer baten. thomas, een zeventienjarige uit Brussel, met verlof 

bij zijn vader in Middelkerke, raakt op 5 juli bedolven in een diepe put die hij in 

de duinen heeft gegraven. thomas overlijdt enkele dagen later. niemand heeft 

het ongeluk zien gebeuren, ook al omdat het in een voor het publiek niet toegan-

kelijk natuurgebied gebeurt en er dus geen sociale controle is. 

de verdrinking van jonas doet de discussie rond het inzetten van strandredders 

buiten het hoogseizoen opnieuw hoog oplaaien. die discussie steekt dit jaar naar 

aanleiding van de zomerse temperaturen tijdens de paasvakantie opnieuw de 

kop op. enkel Koksijde en Blankenberge zetten al de reddingsdienst in, een 

 initiatief dat overigens toegejuicht wordt door vlaams minister van toerisme geert 

 Bourgeois. 

op sommige dagen zijn er in de Paasvakantie meer  mensen aan zee dan in de 

zomer, maar de veiligheidsmaatregelen zijn niettemin minder streng. wie zich 

dan ondanks het algemeen geldend zwemverbod toch in zee waagt, hoeft niet te 

vrezen voor een sanctie omdat de kustgemeenten buiten het seizoen een gedoog-

beleid hanteren. 

na het dramatisch incident in oostende volgt er intensief overleg tussen de 

 kustburgemeesters, provinciegouverneur Paul Breyne, de intercommunale kust-

reddingsdienst iKwv en de minister. er wordt beslist dat alle badplaatsen ernaar 

zullen streven om vanaf juni 2009 strandredders in te zetten tijdens alle week-

ends van juni. 

dat voorstel in de praktijk omzetten lijkt echter niet zo simpel. elk gemeente-

bestuur zal weliswaar zelf kunnen bepalen hoeveel reddingsposten het opent op 

het strand, maar omdat de meeste strandredders jobstudenten zijn en juni een 

examenmaand is, verwachten veel burgemeesters problemen om daarvoor het 

nodige personeel te vinden. 

De verdrinking van Jonas doet de discus-
sie rond het inzetten van strandredders 
buiten het hoogseizoen opnieuw hoog 
oplaaien.

Verschillende badplaatsen streven naar 
het plaatsen van strandredder tijdens 
alle weekends van juni maar het is niet 
eenvoudig om het nodige personeel 
hiervoor te vinden.

In & Uit Oostende introduceert strand-
asbakken, een plastiek doosje, waarin 
rokers hun as en peuken verzamelen.

De meeste gezinnen met kinderen die 
met vakantie gaan aan de Kust, zijn beste 
tevreden over de kindvriendelijkheid.
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een discussiepunt blijft het kustweerbericht. in 2008 klinkt bij de horeca en de 

strandgebonden voorzieningen opnieuw de roep naar een eigen plaatselijke en 

accurate weersvoorspelling. uniZo wijst in de voorstelling van hun krachtlijnen 

voor het kusttoerisme eveneens op de nood hieraan. door het microklimaat aan 

onze Kust is het weer hier soms heel anders dan wat in ukkel voorspeld wordt, 

luidt het bij de ondernemersvereniging. daar is men ervan overtuigd dat een  

continu aangepast en specifiek kustweerbericht veel ongenoegen uit de wereld 

zal helpen. enkel een eigen kustweerman kan het weer aan den lijve  ondervinden. 

ook op langere termijn zegt de horeca, want gezinnen boeken hun weekend 

meestal op dinsdag of woensdag. Bij westtoer, het provinciebedrijf voor toerisme 

en recreatie in west-vlaanderen beaamt men volmondig deze stelling en steunt 

men de vraag. wetenschappelijke waarnemingen hebben reeds aangetoond 

dat de zon meer schijnt aan de Kust dan in het binnenland. vlaams minister- 

president Kris Peeters belooft om mee te werken aan een apart weerbericht 

voor de Kust. nochtans vindt men op de website www.kustweerbericht.be een 

 specifiek weerbericht voor de Kust. het initiatief gaat uit van het agentschap 

Maritieme dienstverlening en Kust van de vlaamse overheid, maar de vraag is of 

het genoeg bekend is bij het grote publiek.

in april 2008 pakt de afdeling Kust van dit agentschap uit met een campagne 

voor bekendmaking van het kustweerbericht in de Kustregio. vanaf juli brengt zij 

de weersvoorspellingen uit in vier talen, opgesplitst voor de oost- en de west-

Kust. Bij de aankondiging van het derde Kustactieplan (KaP) slaan westtoer 

en de afdeling Kust de handen in elkaar en bereiden hierover een KaP-project 

voor. als dit project weerhouden wordt, zullen de partners met een grootscheepse 

campagne uitpakken en zo tegemoet komen aan de verzuchtingen van zowat alle 

sectoren aan de Kust. 

 

Uit een bevraging van het blad Readers Digest leert dat dat de Belgen zich enorm 
ergeren aan hondenpoep in het straatbeeld. Ook aan de Kust is dat het geval. Het 
Oostendse stadsbestuur versoepelt zijn reglement over het toelaten van honden op 
het strand, wat op verzet stuit van de handelaars in Lombardsijde. 
Zij zijn niet te spreken over een regeling die honden toelaat op het strand van de 
deelgemeente. 

© WESTTOER
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onbekend maakt onbemind: 
het kustweerbericht

Op de website www.kustweerbericht.be 
vind je een specifiek weerbericht voor 
de Kust.
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ZILVER VOOR DEKUST.ORg

De officiële toeristische portaalsite voor de Kust heeft in de prestigieuze wed-
strijd ‘Site van het jaar 2008’ van Clickx Magazine de tweede plaats behaald in de  
categorie Reizen en Toerisme. Hiermee bevestigt www.deKust.org zijn toegevoegde 
waarde als instrument voor toeristische promotie. 
De eerste plaats is ingenomen door www.vlaanderen-vakantieland.be.

“enkel een eigen 
kusTweerman 
kan HeT weer 
aan den lijve 
ondervinden. 
ook op langere 
Termijn!” 

de Horeca sector
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5 35 2 Zomerse zomer blijft uit

toerisme vlaanderen en westtoer organiseren op 15 september in Bredene een 

groot symposium van de Kust. Men evalueert er het vorig strategisch Beleidsplan 

voor de Kust en het nieuwe Kustactieplan wordt gelanceerd door vlaams minis-

ter voor toerisme geert Bourgeois. de organisatoren maken er indrukwekkende 

cijfers bekend: tussen 2002 en 2007 steeg de omzet van het Kusttoerisme met 

ruim 21 procent en kwamen er in de sector meer dan duizend jobs bij.

Kusttoeristen en wandelliefhebbers kunnen vanaf juli gebruik maken van het eer-

ste wandelnetwerk aan de Kust. een traject van 130 kilometer brengt hen langs 

strand en duin naar tal van bezienswaardigheden aan de westKust. duizenden 

kaarten van dit gloednieuw wandelnetwerk gaan als warme broodjes de deur uit 

bij westtoer.

de nieuwe brug de lichtenlijn van de afdeling Kust (MdK) werd in augustus door 

vlaams minister-president Kris Peeters ingewandeld. de 107 meter lange fiets- 

en wandelbrug zorgt voor een directe verbinding tussen de Baai van heist en de 

natuurgebieden in het achterland. Bovendien maakt de brug voor zachte wegge-

bruikers een veilige oversteek uit van de ontdubbelde kustweg en de tramlijnen.

de omzet van de commerciële toeristische sector aan de Kust valt tijdens de top-

maanden juli en augustus enigszins tegen. westtoer spreekt van een matige zomer. 

het minder goede weer heeft vooral het dagtoerisme ongunstig beïnvloed, maar 

ook de andere segmenten zoals het verblijftoerisme en de hotelsector. het verlies 

wordt gedeeltelijk gecompenseerd door het succes van de vakantieparken en de 

binnenattracties. de openluchtattracties boeten dan weer in aan  bezoekers. 

eén van de bekendste en oudste openluchtattracties aan de Kust, krijgt nogal 

wat kritiek te slikken, maar er is beterschap op komst. het gastenboek van het 

vogelpark in het Zwin liegt er niet om: slordig, verkommerd en geen cafetaria’ zijn 

de meest voorkomende klachten. 

het provinciebestuur, dat het park destijds kocht van de familie lippens kondigt 

ingrijpende renovatieplannen aan die in 2009 moeten starten en die afstappen 

van het totaal verouderd concept. die renovatie maakt deel uit van een master-

plan voor het totale Zwingebied van ruim zeshonderd hectare groot. in dat plan 

is trouwens ook de omstreden ontpoldering opgenomen. het is de bedoeling om 

alle bestaande gebouwen - en wellicht ook de Koninklijke villa - te slopen en 

te  vervangen door een totaal nieuw complex, waarin alle functies zijn onderge-

bracht: een bezoekerscentrum met cafetaria en doorkijkplaatsen die het vogel-

park verbinden met het natuurgebied. er komt een algemene heropwaardering als 

themapark en internationale luchthaven voor vogels. tegen 2012 moet het park 

er opnieuw staan in al zijn glorie. tijdens de uitvoering van de werken zal het 

gebied open blijven voor het publiek.

Het minder goede weer in zomer 2008 
heeft vooral het dagtoerisme ongunstig 
beïnvloed.

Het provinciebestuur dat het park destijds 
kocht, kondigt ingrijpende renovatieplan-
nen aan.

© WESTTOER

© WESTTOER

De nieuwe brug De Lichtenlijn over de 
Elisabethlaan werd in augustus officieel 
geopend.

© MDK

Op het Symposium van de Kust wordt het 
vorig Strategisch Beleidsplan voor de Kust 
geëvalueerd en het nieuwe kustactieplan 
gelanceerd door Vlaams minister voor 
Toerisme geert Bourgeois.
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de zomer in Cijfers

westtoer berekent dat de omzet van de commerciële toeristische sector 

aan de kust tijdens de topmaanden juli en augustus met 2,4 procent is 

gedaald tegenover 2007. Het autonoom provinciebedrijf voor toerisme 

spreekt dan ook van een matige zomer.  

Het minder goede weer heeft vooral invloed op het segment van het dag-

toerisme, dat met ruim zeven procent daalt. Het verblijfstoerisme boet 

eveneens in: 3,2 procent. de hotelsector verliest 4,4 procent overnach-

tingen, maar rekening houdend met de daling van het aantal beschikbare 

kamers, houdt die sector goed stand. Het aandeel van de zomermaanden 

in de totale omzet van de toeristische sector is beperkt tot één derde en 

wordt op 800 miljoen euro geschat. daarin is de omzet, gegenereerd 

door de particuliere verhuur van de ruim tachtigduizend tweede verblij-

ven niet meegeteld.

Het verlies wordt vooral gecompenseerd door het succes van de 

 binnenattracties (+ 5,5 procent) en de vakantieparken (+ 13,8%). 

de openluchtattracties moeten dan weer 1,8 procent aan bezoekers 

 inboeten. 

© WESTTOER

De omzet van de commerciële toeris-
tische sector aan de kust in tijdens de 
topmaanden juli en augustus met 2,4 % 
gedaald in 2008.

De kust blijft een populair bij een brede 
groep van toeristen.
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5 75 6 Moeilijk kiezen tussen erfgoed of 
nieuwbouw

ook rond erfgoed en het al dan niet consolideren ervan is heel wat te doen. heel 

wat gekende gebouwen verdwijnen in 2008 onder de slopershamer zoals het 

Posthotel op de zeedijk van wenduine, het hotel la réserve in Knokke en tal van 

oudere woningen en hotelletjes. dat stuit regelmatig op verzet van actiegroepen 

die ijveren voor een duidelijk erfgoedbeleid. in oostende houdt de vzw dement 

ludieke acties om hierop de aandacht te vestigen, onder meer tegen de afbraak 

van het hotel het louvre. vlaams Bouwmeester Marcel smets stelt, samen met 

een onderzoeksteam van architecten,  in opdracht van het stadsbestuur een uit-

gebreide inventaris op van het bouwkundig erfgoed in de stad. de resultaten 

worden in oktober voorgesteld onder de noemer ‘Behoud door ontwikkeling’. 

het besluit van het symposium is dat iedereen het erover eens is dat een gedegen 

erfgoedbeleid van groot belang is voor de historische diepte en diversiteit van een 

stad en uiteindelijk leidt naar duurzaamheid. ruim duizend waardevolle panden, 

gelegen in centrale stadsdelen, krijgen een significante waarde toegekend. is die 

hoog, dan kan behoud overwogen worden. de lijst is facultatief.

de vastgoedsector, bij monde van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars 

(Biv) reageert hierop onmiddellijk uitgesproken negatief en argumenteert dat 

de eigenaars van de in de lijst opgenomen woningen gegijzeld worden en de 

waarde van hun pand drastisch verminderd zien. een gebouw moet al dan niet 

beschermd worden, is daar het standpunt.

Het erfgoed wordt op enkele plaatsen dan weer zeer mooi in de kijker gesteld. 

in Blankenberge opent het Belle epoquecentrum in de elisabethstraat zijn •	

deuren. de badplaats zet ook in 2008 haar beleid rond behouden en revalo-

riseren van erfgoed in de binnenstad duidelijk voort. 

in Middelkerke werkt het gemeentebestuur verder aan de realisatie van een •	

interactief Kustmuseum in het oude postgebouw.

villa l’escale op de Zeedijk in de Panne is de west-vlaamse kandidaat voor •	

de vlaamse Monumentenprijs. het modernistische gebouw uit de jaren ‘20 

werd van de teloorgang gered en mooi ingericht als klein pension.

in de verkiezing van het ‘Mooiste dorp van vlaanderen’ behaalt de haan een •	

eervolle tweede plaats.

Heel wat gekende gebouwen verdwijnen 
in 2008 onder de slopershamer zoals het 
Posthotel op de zeedijk van Wenduine.

Vlaams Bouwmeester Marcel Smets 
stelde de uitgebreide inventaris van het 
bouwkundig erfgoed in Oostende voor op 
de studiedag ‘Behoud door Ontwikkeling’.

© JP

© OOSTENDE WE

© DE HAAN



    

5 95 8

© LN - BELLE EPOQUE CENTRUM © DIENST CULTUUR  - VILLA L’ESCALE 



6 16 0 geweld begint waar respect eindigt

de zeventienjarige Kenzo raakt in augustus bij een vechtpartij zwaar gewond. 

hij krijgt met een skateboard een zware klap op het hoofd en zweeft lang tussen 

leven en dood. enkele dagen later vraagt het stadsbestuur van oostende, na nog 

gevallen van agressie in het stadscentrum,  aan gekend veiligheidsdeskundige 

Brice de ruyver om terzake een analyse te maken en advies te geven. Begin 

 oktober trotseren een paar honderd jongeren het barslechte weer om onder de 

slogan ‘geweld begint waar respect eindigt’ op te stappen in the happiest Parade 

on the Planet, een initiatief om niet alleen zinloos geweld te veroordelen, maar 

ook om de jeugd in een positief daglicht te stellen. 

de organisatoren (het jaC/Pass-Partout en het jeugdhuis ohK) stellen onomwon-

den dat de stad al te veel en onterecht wordt geassocieerd met zinloos geweld en 

dat het vooral de jongeren zijn die het moeten ontgelden. 

de politietop maakt van die gelegenheid gebruik om erop te wijzen dat  oostende 

geen veiligheidsprobleem, maar wel een perceptieprobleem heeft. Korpschef 

 Philip Caestecker is duidelijk: ‘zinloos geweld vermijden is complex en gaat ver-

der dan politiecontrole alleen. het is een maatschappelijk probleem dat niet 

wordt opgelost door op elke hoek van de straat een agent te plaatsen, want zo 

creëer je een politiestaat’.

 

 

“zinloos 
geweld 
vermijden is 
Complex en 
gaaT verder 
dan poliTie-
ConTrole 
alleen. 
HeT is een 
maaTsCHappe-
lijk probleem 
daT nieT wordT 
opgelosT door 
op elke Hoek 
van de sTraaT 
een agenT Te 
plaaTsen, wanT 
zo Creëer je een 
poliTiesTaaT” 

Korpschef Philip Caestecker

Begin oktober trotseren een paar honderd 
jongeren het barslechte weer om op te 
stappen in The Happiest Parade on the 
Planet.

The Happiest Parade on the Planet is 
een initiatief om niet alleen zinloos te 
veroordelen, maar ook om de jeugd in een 
positief daglicht te stellen.
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6 36 2 Meer kansen voor kansarmen

het Centrum algemeen welzijnswerk en jeugdzorg MiddelKust (Caw&jZ Mid-

denKust) komt dagelijks met de rand van de maatschappij in contact en ver-

klaren in september dat die rand in oostende steeds groter aan het worden is. 

het aantal aanvragen voor de opvang van thuis- en daklozen bedraagt in 2008 

meer dan duizend, terwijl er maar 69 plaatsen zijn. oostende is en blijft volgens 

beide organisaties een aantrekkingspunt voor gelukszoekers en een eindstation 

voor kansarmen, of men dat nu wil of niet. Zij vragen om de problematiek van de 

kansarmoede bespreekbaar te maken en het niet onder de mat te schuiven. het 

Caw&jZ zegt onomwonden dat er veel gedaan is voor senioren, maar te weinig 

voor de specifieke noden van jongeren en kansarmen. de gelden van het sociaal 

impulsfonds werden destijds vooral gebruikt voor stadsrenovatie, maar te weinig 

voor de aanpak van kansarmoede, klinkt het bij het Caw.

 

“er is reeds 
veel gedaan 
voor senioren, 
maar Te weinig 
voor de speCi-
fieke noden van 
jongeren en 
kansarmen”

Centrum Algemeen Welzijnswerk

© PWV

Het aantal aanvragen voor de opvang 
van thuis- en daklozen bedraagt in 2008 
meer dan duizend, terwijl er maar 69 
plaatsen zijn.
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© Peter Maenhoudt

Op 10 augustus 2008 diende de kust als decor voor 
‘the Big Ask’, het grootste evenement tegen klimaats-
veranderingen dat ooit gerealiseerd werd in België.
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